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మనలో మరో కుంతి - మ మ

జ ల కాంతి

మన ఆడపిల
ల్ లని కాపాడుకోడానికి ఏడు

- చండాలుడు

"తనాన్ను. గోళళ్తో రకాక్ను.

తా
ర్ లు

ముఖం మీద ఉమామ్ను. చెయియ్విడిపించుకుని లెంపకాయ కొటాట్ను.... నేనెంత గిలగిలాల్డుతూ,

తనున్కుంటూ, ఏడుసుత్నాన్ లెకక్చేయక, తాను చేయదలచుకునన్ పని పూరిత్ చేసేవరకు వదలక, ఏడుసుత్నన్ ననున్ అకక్డే వదిలి బయటకు
నడిచాడు." ("అసమాన అనసూయ, నా గురించి నేనే," వింజమూరి (అవసరాల) అనసూయాదేవి ఆతమ్కథ, 84 పుట, ముదర్ణ
vangurifoundation.org వారు)
ఈవిడ పోయి ఈ మారచ్ నెలకి ఏడాది. పర్తినాడూ ఏదో ఒక వేళలో గురుత్కు రావడమే.
పడుకునాన్, నించునాన్, చెటుల్ ఆకులు రాలుసుత్నాన్ ఆమె రూపం మెదులుతోంది.
అపుప్డే ఈడొచిచ్న ఆడపిలల్ ఎంత సుందరమైనది ఈ పర్పంచం అని కిలకిలా నవువ్తోంటేనూ,
తగలబడుతోనన్ అడవులోల్ అమాయక జీవరాశి మాడి నశిసూత్ంటేనూ, చలం నిరిమ్త మైదానాలలో
విసమ్యంగా గమయ్ం తెలియక ఒంటరిగా పరుగులుపెడుతూంటేనూ నా కళళ్ముందు ఆమె పర్తయ్క్షం.
మగవాడి దుషట్వాంఛా మంటలోల్ కాలి దగధ్మైన కనెన్పిలల్ తలిల్ విడిచిన కనీన్టిబొటుల్ వరదలై
పొంగి గటుల్ తెంచుకొని పర్పంచమంతటా హాహాకారాలతో పటట్పగలే పారినపుప్డు, నేను దైనయ్ంతో
కూలబడడ్పుప్డు నా ముందు సాకాష్తాక్రం అవుతోంది అనసూయాదేవి.

హఠాతుత్గా అమమ్లా,

అమమ్వారిలా, అరథ్రాతిర్ అంకమమ్లా.
ఆ వేళ ఎడం చేతిలో ఎదో పటుట్కుని ఉంది. తిర్శూలం కాదు. ఆమె నేతార్లలో కోపాగిన్ లేదు. అది కాదు వికసించిన కమలం.
ఆమెలో కరుణ లేదు. మంతిర్ంచిన విభూతి, నలల్టి తాయెతుత్, మెతత్టి చికక్టి అంజనం కావు. ఆమె చూపులో అభయం లేదు. ఎంతో భయం
వేసింది.
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దావాగిన్లా తరుముతోంది ఈమె ననున్. ఎదో నాకు తెలియని మహతాక్రాయ్నికి ఉసికొలుప్తోంది. అశకుత్ణిణ్ నేను. బానిసనై ఊడిగం
చేసూత్నన్ నేను నీ ఆశలూ, ఆశయాలూ నెరవేరచ్లేను తలీల్. సమయం లేదు నా వదద్. లేదు ఒకక్ క్షణం కూడా.
అయినా చైతనయ్ం అణగారి వారగా ఒక మూల కూరుచ్నన్ ననెన్టాల్ పూనుకోమంటోంది ఈమె? అవును నాకు తెలుసు. అది ఆమెకూ
నాకూ తపప్ మరెవవ్రికీ తెలియని రహసయ్ం. ఎనోన్ ఏళళ్కిర్తం ఆమె రచనలో ఆమెను పటుట్కుని ఛేదించాను.
తలీల్కొడుకులం మేము. పేర్యసీ పిర్యులం. పర్కృతీ వికృతలం. బదద్శతుర్వులం. పరిచయంలేని పార్ణమితుర్లం. సతరీ పురుషులం.
వసుధైక కుటుంబీకులం.
PPP
పదిహేనేళల్ కిందటివరకూ వింజమూరి (అవసరాల) అనసూయాదేవి అంటే ఎవరో తెలియదు. ఆవిడ పాట వినడం కాదుగదా,
అసలు పేరే వినలేదు. ఏ పతిర్కలోనూ చదవలేదు.
దేశానిన్ ముకక్లు ముకక్లు చేసాత్మనే తీవర్వాదులని, వారిని వెనకుండి నడిపించే రాజకీయ నాయకులని, వాళుళ్ చెపేప్ దగాకోరు
మాటలని పర్ముఖంగా పర్చురిసాత్రు. కళ సాయంతో దేశానిన్ ఏకం చేదాద్మని బర్తుకుని ధారపోసిన వారిని లోపలి పుటలోల్, చపప్టి
వాకాయ్లోల్ దాచేసాత్రు. దికుక్మాలిన పతిర్కలు.
ఇక అనసూయాదేవిలాంటి జానపద కళాకారులైతే పటిట్ంచుకునేదెవరు. అసలు నేను పుటట్కమునుపే తెలుగువీరుడు ఇంగీల్షులో
గాఢంగా feel ఐపోతునాన్డు. వాడు చకక్టి తెలుగు సొంత పిలల్లతోనే మాటాట్డడం ఎపప్టినుంచో మానుకునాన్డు. ఇక పలెల్పాటకి దికేక్ది?
దానిన్ వినేదెవరు? గౌరవించేదెవరు?
ఇంగీల్షు మెలికలోల్ పడి, వెలుగులీనుతునన్ తెలుగువాళళ్ని గురిత్ంచలేకపోతునాన్మే మనం. దారి తపిప్న దికుక్మాలిన జాతి ఐనామె
మనం. అయోయ్! పాపం ఈ వెరిర్, వృధధ్ కళాకారులు అసలు మననుండి ఏం ఆశిసాత్రు? కిరీటాలా? హంసతూలికా తలాప్లా? ఒకక్ నవువ్.
ఒకక్ పువువ్. ఒక మెచుచ్కోలు. ఇంతకంటే ఏం ఆశిసాత్రు. ఇదే తెలుగునాట అతాయ్శ ఐపోయింది. మండువేసవిలో వానచుకక్ పటుట్కోవడం
ఇంకా తేలిక.
అమెరికా వచాచ్క ఇంగీల్షు రోగం కుదిరి నాలో మునుపటి తెలుగుపేర్మ మళీళ్ బాగా హెచచ్రిలుల్తూనన్ నాళళ్లోల్, చకక్టి వాడుక
తెలుగు నా కంటపడింది చీకటోల్ మెరుపులా. అది అనసూయాదేవి రాసిన 'గతానికి సావ్గతం'. ఇది పుసత్క రూపంలో
'vangurifoundation.org' వారు తీసుకొచాచ్రు.
అందులోంచి ఒక చినన్ సంఘటన. అనసూయాదేవి చినన్తనంలో కాకినాడలో ఉండే వాళుళ్. ఓ నాడు వాళళ్ యింటోల్ ఒక పెదాద్విడ
పెరటోల్ ఆకాశంలోంచి దూరంగా

ఏదో పడడ్ం చూసిందిట. చపుప్న ఇంటోల్కి వచిచ్ 'పైనుంచి ఏవో దోసకాయలాల్ వునాన్యి కింద

పడుతునాన్యి.' అని అందరికీ చెపాప్రుట.

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2020

McõGS ¥{MLjjÁ

3

అది రెండవ పర్పంచ యుదధ్కాలం. మనం ఇంకా బిర్టీష పాలనలో వునాన్ం. కాకినాడ రేవు పటన్ంపై జపాన బాంబులు వేసింది.
ఆ దోసకాయలు బాంబులు. అంత అమాయకంగా ఉండేవాళుళ్ మనవాళుళ్ అని వార్సింది ఈవిడ. అపప్టినుంచి ఇంకా ఆసకిత్గా చదువుతూ
వుండేవాడిని. ఒకచోట గముమ్న "మా మేనమామ దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్" అని కనబడింది. ఈవిడ దేవులపలిల్ మేనకోడలా అని ఇంకా
ఆతర్ంగా చదవడం మొదలుపెటాట్ను. ఈవిడ గురించికనాన్ కృషణ్శాసిత్ గురించి వివరం ఏమైనా దొరుకుతుందేమోనని.
అపప్టికింకా మనవాళల్ జీవిత రహసాయ్లు సనిన్హితుల గుండె గూళళ్లోల్నూ , చీకటి అరలోల్నూ

దాకొక్ని, youtubeలో

బటట్బయలవవ్ని నాళళ్వి. తెలుసుకోవాలని ఎంత ఆతుర్త! ఎంత కలవరం!!
మొదట గతానికి సావ్గతం చదవాలంటే ఏదోలా ఉండేది. "నా గొంతు బాగుందని పొగిడారు. నేను కేంథర డైన హెయిరాయిల
వాడాను." రెండు వాకాయ్లే. ఐనా ఇటాల్ రాసేత్ ఎటాల్ అని? అపప్టోల్ పుటుట్కతోటే మహాకళాకారిణి ఐన ఆమెని తూచే సాథ్యి నాలో లేకపోయింది.
ఇనేన్ళళ్లో నాలో పెదద్ మారేప్మీ లేదు. అదే హృదయపు రొద. మసిత్షక్ంలో అదే చలికాలం ఇంకా పొదుద్ పొడవకముందు
మసకచీకటల్లో శరీరానిన్ సవ్లప్ంగా కంపింపచేసే సూదుల తుంపర.
పాపం అనిపించింది ఇపుప్డు ఆలోచిసేత్. ఆవిడ జుటుట్ సంరక్షణ గురించి రాసింది. ఆడవాళుల్ చకక్గా అలంకరించుకుంటారు.
మగవాడిలా మొరటుగా ఎలా ఉంటారు? బారెడు జుతుత్ని నూనె రాసి దువువ్తూ, చేతులతో నిమురుతూ సంరకిష్ంచుకోవడం సతరీకి సహజం.
అదే ఆమె రాసింది. ఆమె పర్కృతి.
మొజారట్ లాగ ఐదేళల్ వయసుస్లో మొటట్మొదటి సారి హారోమ్నియం పెటెట్ చూడగానే ఎవరూ

నేరప్కుండానే చినాన్రి చేతులతో

వాయించడం మొదలుపెటిట్ంది అనసూయాదేవి. దీనికితోడు చినన్పప్టినుంచి మధురమైన కంఠసవ్రం ఈమెది. లేత గొంతుతో సుసవ్రంతో
ఆలాపిసుత్నన్ ఆడపిలల్ని ఆశీరవ్దిసూత్ 'నీ గొంతు బాగుందమామ్' అని అందరూ అనడంలో ఆశచ్రయ్ంలేదు. అదే ఆవిడ గురుత్చేసుకుంటూ
రాసుకుంది.
చదవగా చదవగా, మెలిల్మెలిల్గా

ఆ కాలంనాటి సంగతులూ, జరిగిన సంఘటనలూ కళళ్ముందు కనబడేవి. రచనలోని

తెలుగుతనం, పాలలాటి సవ్చఛ్త ననున్ బాగా ఆకరిష్ంచాయి.
వాటిని మించి ఆవిడలో ఎదో విశాలమైన ఆలోచనా దృకప్థం, గంభీరత వునాన్యని తోచింది. అపప్టికింకా ఆవిడ జీవితంలో పడిన
వరిణ్ంచ శఖయ్ం కాని, ఏ ఆడదీ భరించలేని యాతన నాకు ఏమాతర్ం కొంచెం కూడా లీలగానైనా తెలీదు. ఆమె నలల్టి కళళ్లోకి తొంగిచూసేత్
సనన్గా పొడుగాటి ఎరర్ జీర. బంగాళాఖాతం వొడుడ్న ఇంకా సాంతం పొదుద్ కుంకకముందు పాములా వంకరులు తిరిగిన ఎరర్ని విదుయ్త
తీగలాగ.
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అపప్టోల్ ఆ జీర వెనకునన్ అఖాతానిన్ పసికటట్లేకపోయాను. ఆవిడ ఆతమ్కథ చదివేకగాని తెలుసుకోలేకపోయాను. ఆడది ఒకక్సారి
నవువ్తూ సేన్హంగా చూడగానే అనేకానేక మనోవికారాలకి లోనై మొరటుగా పర్వరిత్ంచే మృగజాతికి చెందినవాడిని. మగవాడిని. నాకెటాల్
తెలుసుత్ంది ఆమెలో అంత బడబాగిన్ దాగి ఉందని?
తెలిసేత్నే ఆశచ్రయ్ం. తెలియకపోడం సరవ్ సాధారణం. మగజాతికి అది మామూలు కదా.

కాదా మితర్మా? మృగజాతికి అది

మామూలు కాదా?
గుండె మీద చెయియ్ వేసుకుని, దిశ సాకిష్గా, ఎరర్బారిన తూరుప్దిశ సాకిష్గా, రతికేళి సాకిష్గా, ఖడగ్పాళి సాకిష్గా, బహు కోమలి తలిల్
భారతి సాకిష్గా, నిరభ్యులై భయంలేని నిరభ్య సాకిష్గా చెపుప్.
ఓ పురుష పుంగవా, ఓ నరశారూద్లా ఆలోచించు. ఒపుప్కోలే మొదటి మెటుట్. ఒకే ఒకక్ మెటుట్.

నాతో రా, హిమాలయ పరవ్త

శేర్ణులను చేరుకొని, కైలాస శిఖరానిన్ అధిరోహించి, ఆయమమ్ పాదాలని పటుట్కుందాం. మనందరికీ అమమ్, అమమ్లని కనన్ అమమ్. పెదద్మమ్.
ఒకక్ అంగలో దూకుదాం. ఆమె రధం అకక్డ ఆగింది. నేను చూసాను.
మన తెలుగు గడడ్మీద ఇంత నిజాయితీగా, ధైరయ్ంగా జీవితానిన్ జీవించిన వారు లేరు. ఉనాన్ ఇలా ఇంత మనోవికాసంతో సొంత
కధని పుసత్క రూపంలో తెచిచ్ ఉనన్ది ఉనన్టుట్గా చెపుప్కునన్ వారు లేరు. లేరు. లేరు.
కుంతి భయపడింది. ఈవిడ కాంతి. కళుళ్ చెదరగొటేట్, జాఞ్య్న నేతార్లని వెలిగించే, మహామహోజవ్ల కాంతి.
PPP
"[1945] నా పుటిట్నరోజు.. అతి ముఖయ్మైన మాట మాటాల్డాలంటూ ... 10 ఏళుల్గా నీ కోసం తపసుస్ చేసుత్నాన్ను. ..నాకేం లోపం?
చదువుంది... డబుబ్ గడించాను...
అంతా నీకోసమే.. నీ దాసుణిణ్.. నినున్ సుఖపెటట్గలను .. పార్ణాలతో వదలను.. నినున్ చంపి నేను చచిచ్పోతాను... అరవకు.. "
[అసమాన అనసూయ, 81 పుట ]
Vauxhall Motors Limited is a British car company... a luxury-car brand before the Second World
War (wikipedia). పదమ్శీర్ చితూత్రు నాగయయ్గారి దగగ్ర ఈ కారు ఉండేది. ఎడల్బళల్ కాలంలో ఈ ఒకక్ కారే కాదు ఇంకా మొతత్ం
తొమిమ్ది కారుల్ ఉండేవి ఆయన దగిగ్ర. చితర్ రంగానికి వచిచ్న తొలినాళల్లో తన కారుని తనే తోలుతూ ఉండేవారు.
అది 1936 పార్ంతం. ఒకనాడు ఆయన కారు వేగంగా పోనిసూత్ ఉంటే ఓ కుకక్ అడడ్ంగా వచిచ్ కారు కింద పడి చచిచ్పోయింది.
ఆయన మానసికంగా బాధపడాడ్డు. నా తొందరపాటు నోరులేని అమాయక జీవి పార్ణాలను బలి పెటుట్కునన్ది అని దైవం ముందు నిలుచ్ని
ఇంకెపుప్డూ కారు నడపను అని పర్మాణం చేసాడు. నాటినుంచి కారు driving జోలికే పోలేదు నాగయయ్.
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దయామయుడు ఉపప్లదడియం "చితూత్రు" నాగయయ్. దకిష్ణభారత నటులోల్ మొదటి పదమ్శీర్ ఈయనకే వచిచ్ందని అంటారు.
పిలల్లని చేరదియయ్డం, చదువులు చెపిప్ంచడం, బడులకు విరాళాలు ఇవవ్డం, పెళిల్ళుల్ చేయించడం
చాలా మాములు ఈయనకి.
తాయ్గరాజు జనమ్సథ్లమైన తిరువాయూరులో సంగీత పాఠశాల కోసం

పదివేల

రూపాయలు విరాళంగా యిచాచ్రు. ఏటా జరిగే సంగీత సభలకి వచేచ్ మాహావిదావ్ంసులందరికీ
అది నిలయమైంది.
శీర్శీర్ తన సీవ్యచరితర్లో నాగయయ్ గురించి ఇటాల్ రాసాడు. "నాటినుండీ నేటివరకూ
నలల్ డబుబ్ తీసుకోని వయ్కిత్గా నాకూ, చనిపోయిన చితూత్రు నాగయయ్గారికి... ఆ గౌరవం దకిక్ంది."
(అనంతం, పుట 61, 2006 ముదర్ణ)
దయాగుణానికి, ఎడతెరిపిలేని దానాలకు, నీతీ నిజాయితీలకు మరోపేరు నాగయయ్.
నాగయయ్గారి సీవ్యచరితర్లో ఒక సంఘఠన చూదాద్ం.

నాగయయ బర్తికుండగానే ఇది విజయచితర్ పతిర్కలో అచచ్యియ్ంది.

అపప్టికే అందరికీ, ముఖయ్ంగా ఆయన సనిన్హితులకీ, కలిసి పనిచేసిన వారికీ తెలుసు.
నాగయయ్కి మొదటి భారయ్ పోగా, రెండో పెళిల్ చేసుకునాన్డు. రెండో భారయ్ కూడా పాపం పోయింది. ఆయన ఒంటరిగా ఉండేవాడు
మదార్సులో. పిలల్లు లేరు. కృషణ్సావ్మి నాయుడుగారు అనే forester పుతూత్రులో ఉండేవారు. నాగయయ్ ఆయనను అంతకుముందు బాగా
ఎరుగుదును. ఆయన భారయ్, ఇదద్రు కూతుళుల్ మదార్సులో నాగయయ్ ఇంటోల్ ఉండేవారు.
ఒకసారి పెదద్ కూతురు జయలకిష్ని వదిలి, ఆయన, భారయ్, చినన్ కూతురు వేరే ఊరికి వెళాల్రు. అపుప్డు జరిగిన సంఘఠన.
నాగయయ్ తన జీవిత చరితర్లో వార్సుకునన్ది, వునన్ది వునన్టుల్గా.
"...పకక్గదిలో జయలకిష్ ఒకక్తే నిదర్పోతునన్ది. .. ఉదేర్కం నాలో చెలరేగింది.... సామానయ్ మానవుడు అరికటుట్కోలేని సమయం
అది...

నేను నెమమ్దిగా వెళిల్ జయలకిష్ గది

తలుపులిన్ కొటాట్ను. ఆమె తలుపుతీసి ఆగమయ్ంగా చూసింది. నేను ఆమెను చూసూత్

నిలుచునాన్ను. ఆమె భయపడింది. నేను దగిగ్రకు తీసుకోబోయాను. "వదుద్, మీరు పెదద్వారు. మంచి చెడడ్లు తెలిసినవారు. ననున్ పాడుచేశారనే
మచచ్ మీకు రావడం నేను ఎనన్డూ వాంఛించను ననున్ క్షమించండి. నా భావిజీవితం గురించి ఆలోచించండి. నేనేమయిపోతాను?" అంటూ
విలపించసాగింది. నేను ఆమెకు నచచ్జెపాప్ను. తనను బాగా చదివిసాత్ననాన్ను. . . జీవితాంతం నినున్ ఏలుకుంటాను. నినున్ అనాయ్యం చేసి
నడివీధిలో విడిచిపెటిట్ వెళేల్ మనసత్తవ్ం నాది కాదు. ననున్ నముమ్. అనిన్ విషయాలు మీ నానన్గారితో మాటాల్డతాను" అని ఆమెను దగిగ్రకు
తీసుకుని కౌగిట చేరుచ్కునాన్ను. " [సీవ్యచరితర్, నాగయయ్, పుట 87, ముదర్ణ 2004]
ఆ మరునాడే వడపళని దేవాలయానికి వెళిల్ దండలు మారుచ్కుని వివాహంచేసుకునాన్డు జయలకిష్ని. నాగయయ్ మాట పర్కారం
ఆమెని S.S.l.C దాకా చదివించాడు. ఆ పైన చదువు ఆమె వదద్నన్ది.
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దాదాసాహెబ ఫాలేక్ పురసాక్రానిన్ పొందిన B. N. రెడిడ్ నాగయయ్ అంటే ఎంతో ఇషట్పడేవారు. ఆయన తీసిన చితార్లెనిన్ంటిలోనో
నాగయయ్ నటించాడు. నాగయయ్ 1973లో మరణించినపుప్డు రెడిడ్గారు గుండెలకి హతుత్కునేలా రాసిన మాటలోల్ నాగయయ్ గొపప్తనం కళళ్కి
కటిట్నటుట్కనబడుతుంది. "రకరకాల పిచిచ్ తీగలతో పాచి పటిట్న సినిమా బురద మడుగులో విజాఞ్య్న వికాసాలను,కళా కాంతులను వెదజలుల్తూ
తెలుగుదేశంలో సభయ్త సంసాక్రం గల సహృదయలను పరవశింపజేసి వారి హృదయాలలో నివసించే సుందర పదమ్ం మా నాగయయ్.
పసిపిలల్వాడిలా నేను నాగయయ్ పాట వింటూ కనీన్రు పెటిట్న దృశాయ్లు ఇపప్టికీ మరచిపోలేను. మా నాగయయ్లో తాయ్గయయ్ని చూచేవాడిని. ..
వినయవిధేయులు, తనున్మాలిన ధరమ్పరులు, దయారర్ద్ హృదయులు, పరోపకారి,... దైవాంశసంభూతుడైన మహాకళాకారుడు మా
నాగయయ్..." [పుట 108]
ఇది ఏభై ఏళల్ కిర్తం వార్సిన నివాళి.

ఎంత ఘనంగా, హృదయ్ంగా వార్సాడీయన.

నాగయయ్ ఒక సుందర పదమ్ం.

దైవాంశసంభూతుడైన కళాకారుడు. ఇంతకంటే ఒక నటుడిని, మనిషిని ఎవరైనా కీరిత్ంచగలరా? నాకు ఈ మాటలకంటే ఇంకొకటి బాగా
నచిచ్ంది. ఈ నివాళిలో 'మా నాగయయ్, మా నాగయయ్' అంటూనే వార్సుకొనాన్రు. ఈ 'మా' అనే వాడుక ఆపాయ్యత, ఆతీమ్యత కలిపి
మిశర్మిసేత్ గానీ రాదు. ఎనోన్ ఏళల్ తరబడి సానిన్హితయ్ంలో సుఖదుఃఖాలని పంచుకొంటే గాని రాదు. చాలా మనసుస్కి దగిగ్రైన వాళళ్కీ
,పరమ ఆతీమ్యులకీ తపప్ అందరికీ ఈ మాట పడదు.
PPP
కోపం తటుట్కోలేకపోయింది... నా ఇషట్మొచిచ్న చోటికి వెడుతునాన్ను, .. అంటూ బయటకి నడిచాను. ఇలాగ ఇలుల్ వదిలి వెళల్డం
తపప్ని నచచ్చెపిప్, మందలించి,
మంచి మాటలతో ఆపవలసిన ... అనుసరించాడు. [పాట కచేరీకొచిచ్న జనం] నిశచ్షుట్లై

చూసూత్ ఊరుకునాన్రు. [అసమాన

అనసూయ, పుట 83]
కోరిక, మగవాడి పశుబలం, చీకటీ వునన్ంతకాలం యీ దాషీట్కాలుంటాయి. కానీ ఈ మధయ్ మనం వింటూనన్ ఇంత కూర్రమైన
నేరాల దుసిథ్తి నుంచి మన ఆడపిలల్లిన్ కాపాడుకోవాలి. మన ఆడపిలల్లు మన బిడడ్లు. మన సంపద. రక్షణ బాధయ్త కూడా మనదే.
ఏ పర్భుతవ్మో వచిచ్ ఎదో చేసుత్ందనే వెరిర్నుంచి బయటపడాలి. పర్భుతావ్లని నిందించి ఏమీ పర్యోజనం లేదు. పర్భుతావ్లు
వసూత్ంటాయి, పోతూంటాయి. మంతుర్లు వసుత్ంటారు, మారుతుంటారు. మంతుర్లకి అనీన్ తెలుసాత్యి అనుకోవడం పొరపాటు. వారి దగిగ్ర
అధికారం ఉంది, జాఞ్య్నం లేదు. అది మనం యివావ్లి.
ఏం చెయాయ్లో, ఎలా చెయాయ్లో మనం చేసి చూపించాలి. అంతరాజ్లం వచాచ్క దృశయ్ కావాయ్లని నిరిమ్చడం తేలిక. అధికారులనీ,
వారి యంతార్ంగానీన్, మంతుర్లనీ వాడుకోవాలి. వాళల్కీ ఆడపిలల్లునాన్రు, కుటుంబాలునాన్యి. మన ఆడపిలల్లకి ఆతమ్రక్షణ ఉపాయాలూ,
వూయ్హాలూ

ఇవావ్లి. ముఖయ్ంగా పేదలకీ, పనిమనుషులకీ, వాళళ్ పిలల్లకీ,

మారుమూల గార్మాలలో బడికి భయపడుతూ వెళుతునన్

కనెన్పిలల్లకి, వాళళ్ తలిల్తండుర్లకి మనం ఏమీ చెపప్లేమా?
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ఆడపిలల్లకి మగవాడి సవ్రూపం, నైజం ఎరుకపరాచ్లి. వాళళ్ని వాళేళ్ కాపాడుకొనే ధైరాయ్నీన్, సైథ్రాయ్నీన్ ఇవావ్లి.

ఇపప్టి దికుక్మాలిన చదువులోల్ వీటి గురించిన పర్సకిత్ లేదు. ఇంగీల్షు అనువాదాలోల్ దొరకదు. దకిష్ణాఫిర్కా, సీవ్డెన, సివ్టార్జ్ల్ండ
దేశాలలో ఎకుక్వ అమానుషాలు జరుగుతునాన్యి. పశిచ్మ దేశాలనుంచి ఎదో నేరుచ్కోవాలనుకోవడం కంటే అమాయకతవ్ం లేదు. మనకి
బోలెడు సతరీవాద రచయితుర్లూ, తలుల్లూ వునాన్రు. కుటుంబ వయ్వసథ్ని కాపాడుకోడంలో భారతీయ సతరీకి తెలియని విషయాలు పర్పంచంలో
ఇంకెవరికీ తెలియవని నేను నముమ్తునాన్ను.
ముందుగా మగవాడు చెపేప్ మాయదారి మాటలు పసిగటేట్ జాఞ్య్నానిన్ ఆడపిలల్లకి బోధించాలి. మగవాడు కోరిక తీరడం కోసం
ఎనిన్మాటలైనా ఆడతాడు. బర్హామ్ండమైన రహసయ్ం ఒకటి నీ ఒకక్రితోనే మాటాల్డాలనన్టుల్గా ఎవరూ లేని చోటికి తీసుకుపోతాడు. లేకపోతే
ఎవరూ లేనపుప్డు వసాత్డు. సాధారణంగా వాడికి కూడా తెలియదు చివర ఎలా ముగుసుత్ందో. కానీ వాడిలోని పశుతవ్ం అలా నడిపిసుత్ంది.
అటూ ఇటు నడుసూత్నన్టుల్ నటిసూత్ శరీరానిన్ తాకుతాడు. నడుం మీద చెయియ్వేసాత్డు. అంతా నీ కోసమే అంటాడు. నువువ్ వదద్ంటే నేను
చసాత్ను అనన్వాడలాల్ తిరసక్రిసేత్ నినున్ చంపుతానంటాడు. ఇషట్ంలేని దానివి మరి ఆనాడు ఎందుకు ననున్ చూసి నవావ్వు అంటాడు. ఆమె
మెదడు మొదుద్బారిపోతుంది. వెళిళ్పోతాడు నిరీజ్వంగా పడివునన్ ఆ పిలల్ని వదిలి.
రావడం మొదలుపెడతాయి. తెలియగానే

మరాన్డు మళీళ్ మొదలు. ఆడదాని శరీరంలో మారుప్లు

భయపడి పారిపోతాడు. కాదని దబాయిసాత్డు.

ఇదే చినన్చినన్ మారుప్లతో పర్పంచమంతా

అనాదిగా పునరావృతమౌతోంది.
మంచి చదువు, వినయము, సంసాక్రము వునన్ మగవాడు కూడా ఒంటరిగా వునన్ ఆడదానిన్ చూసేత్ తమాయించుకోలేడు అనన్
విషయానిన్తెలియచెపాప్లి.

మంచివాళుళ్, చెడడ్వాళుల్ అని రెండు వరాగ్లు లేరు. పరమ దురామ్రుగ్లని పకక్నపెడితే, మంచీచెడుల కలపోతే

మగవాడు. వాడి ముందు ఆడది అనాదిగా ఓడిపోతోంది. ఆ అవకాశం రాకుండా చూసుకోవాలి.
దయామయుడు, పరోపకారి, గొపప్ సంసాక్రవంతుడైన నాగయయ్ గారు రాసిన మాటలు "ఉదేర్కం నాలో చెలరేగింది...సామానయ్
మానవుడు అరికటుట్కోలేని సమయం అది... " గాంధీ, నాగయయ్ ఇదద్రూ మహాతుమ్లే నా దృషిట్లో. నిషక్లమ్షంగా గొపప్ మనోవికాసంతో
వాళళ్ జీవిత చరితర్లు రాసుకునాన్రు. మనకి అవి గుణపాఠాలు. ఏ భాషైనా, ఏ దేశమైనా పర్పంచంలోని పర్తి మగవాడికీ వరిత్సాత్యి.ఇవి
కళాశాలల పాఠయ్ పుసత్కాలలోల్ చేరాచ్లి.
చీకటికి దూరంగానూ, దీపానికి దగిగ్రగానూ చేరండి. ఎవరూ లేని చోటినుండి నలుగురు మసలే చోటకి తరలండి.
అమామ్,నానన్, తోబుటుట్వల గురించి మాటలోల్ చెపప్ండి. వారి పర్సకిత్ తీసుకురండి. మీరు ఒంటరి కారని, మీ వెనక బలగం ఉందని
తెలుసుత్ంది. సెల ఫోన లో మీకు తెలిసిన వాళళ్ని పలకరించండి. మీ కదలికలు చెపప్ండి పకక్వారు వినేటుట్గా.
గటిట్గా అరవడం, అరిచి వాణిన్ భయపెటట్డం నేరుచ్కోండి. ఈ సూతర్ం రాసోత్ంటే రాతియుగానికి పోయినటల్నిపిసోత్ంది. కుటుంబమే
కవచం అని తెలియచెపాప్లి. అనన్దముమ్లు, తలితండుర్లు, అతత్మమ్లూ, తాతమమ్లూ చుటూట్ ఉండగా ఆడపిలల్లకి ఏం భయం?

ఒకపప్టి

మన పలెల్టూళళ్లోల్ వీధివీధంతా తెలిసిన వాళేళ్ వుండేవారు. ఉమమ్డి కుటుంబాలూ, దగిగ్ర బంధువులూ, చినన్పప్టినుంచి బాగా తెలిసినవారే
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ఉండేవారు. పగలలాల్ తలుపులు తెరిచే ఉండేవి. మా చినన్తనంలో ఎవరింటికి వెళిల్నా తలుపు కొటాట్లిస్న పని వుండేదికాదు. రహసాయ్లు
వుండేవి కావు. పిలాల్డు పరీక్ష తపిప్నా, కోడలు నెల తపిప్నా, ఎవరింటోల్ ఏం జరిగినా, మంచైనా, చెడైనా నిముషాలోల్ ఊరు ఊరంతటికీ
తెలిసిపోయేది. అంటే నిరంతర నిఘా ఉండేది. అదే రక్ష. వీళుల్ చూసుత్నాన్రని వాళుల్, వాళుల్ చూసుత్నాన్రని వీళుళ్ అంతా కటుట్దిటట్ంలో
ఉండేవారు. ఎంతటి దురామ్రుగ్డైనా బరి తెగించేవాడు కాదు. ఇంత కూర్రంగా సామూహికంగా జరిగిన సంఘటనలు లేవు.
మంచి రంగులో వుండి, ఇంగీల్షు బాగా జొపిప్ంచి ధారాళంగా మాటాల్డుతూనన్ వాళళ్ంతా సంసాక్రవంతులనుకొనే అమాయకతవ్ం
నుంచి ఆడపిలల్లని, ముఖయ్ంగా వాళళ్ తలుల్లని బయటపడేయాలి. బిర్టీష వాడు వదిలిపోయిన చదువుల వలన సంసాక్రం అబబ్దు.
చినన్పుప్డు చదివే పుసత్కాలు, చూసే దృశాయ్లు, చితార్లు వీటి పర్భావం ఎకుక్వ. వేమన తెలియకపోతే నీతి తెలియదు. చందమామ
తెరవకపోతే ఉపాయం, సాహసం తెలియవు. కాళిదాసు, చలం చదవకపోతే సతరీ తెలియదు. పంచతంతర్ం, భారతం లేకుండా లోకం పోకడ
తెలియదు. జీవన రహసయ్ం తెలియదు.
ఇవి చదవడం వలల్ ధరమ్ం తెలిసి, ఒక కవచం ఏరప్డుతుంది. మంచీచెడు పై విచక్షణ ఎకుక్వై, సప్షట్త లభిసుత్ంది. ఎదో ఒక అంతరగ్త
శకిత్ నిరంతరం హెచచ్రిసూత్ంటుంది సతరీపురుషులని ఇదద్రినీ కూడా. అతి దురామ్రుగ్డు దురామ్రుగ్డిగానూ, దురామ్రుగ్డు మామూలు
మనిషిగానూఅయేయ్ అవకాశం ఎకుక్వ. మామూలు వాడిలో తీవర్త తగుగ్తుంది.
ఆడపిలల్లకి జాఞ్య్నంతోబాటుగా

ధైరయ్ం, సేవ్చఛ్ ఇవావ్లి. వాళళ్కీ మనసుందని, దానికీ ఇషాట్యిషాట్లుంటాయని గర్హించి,

గౌరవించాలి.
PPP
"అందమైనవారు. చాలా తెలివైనవారు కూడా... There is something sweet... సేవలు గొనుటయేగాని సేవించుటెరుగను,
పేర్మింపబడుటయేగాని పేర్మించుటెరుగను

.. కాసత్ చలించానంటే, ఒక వేళా అదే లవ ఏమో!" ......

మొదటోల్నే ముళళ్దారిలోకి

మళళ్బోయిన జీవితానిన్ సువాసన పూరితమైన నందనవనంలోకి మరలించుకునాన్ను... నాకు 5గురు పిలల్లు... పంచపార్ణాలు. .నాకు 95
ఏళుళ్. ... వైకుంఠపాళీ ఆటలో ఎంత నీతి, నిజం ఉందొ ఇపుప్డరథ్మైంది. పెదద్ నిచెచ్నెకిక్ పైకి వెళిల్న నేను, తక్షణమే పెదద్పాము నోటోల్ పడి
కిందకు వచాచ్ను. అయితేనేం పందాలు వేసుకుంటూ 'పరమపదం వరకు చేరాను. ఇంక భయం లేదు. ఎకుక్వ దూరం లేదు.... " [అసమాన
అనసూయ, 130 పుట]
ఈవిడ ఆతమ్కధ చదివి నివెవ్రపోయాను. ననొన్క విసురు విసిరింది గాలిదుమారంలా ఆవిడ రాసిన తీరు. పైగా సొంతమనిషి
గురించి, పరాయివాడు కాదు. నలభై ఏభై ఏళుళ్ కాపురం.

పిలల్లు పెదద్వాళైళ్పోయారు. మనవలు, మనవరాళుల్. వాళల్కి అతను నానన్,

తాతయయ్. అయినా ఒకక్టి కూడా దాచి పెటట్లేదు ఆవిడ. కళల్కి కటిట్నటుట్గా రాసింది. ఇది నిజాయితీ, ధైరయ్ం, మనోవికాసం. పదాలు
అందటేల్దు.
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ఒకటికి పదిసారుల్ ఆలోచించాను. సంశయించాను. వీళళ్ జీవితాలోల్ కఠినమైన, కిల్షట్మైన కోణాలని గూరిచ్ ఇంతలా వార్యాలా
అని? అందరికీ మింగుడుపడని అంశాలు ఇవి. పోయిపోయి ఇంత గొపప్వాళళ్గురించి అనీన్ వదిలేసి ఇవి రాసుత్నాన్నే అని నాకు నేనే
పర్శిన్ంచుకునాన్ను. ఎకక్డో ఒక మూల నాకు అనిపిసోత్ంది వాళళ్ సీవ్యచరితర్లలో

తామే ఈ విషయాలు కపిప్పెటట్కుండా రాసుకుని

పర్కటించుకునాన్రంటే ఏదో అరధ్ం - పరమారధ్ం ఉండి తీరుతుంది అని.
నా అనుభవంలో ఇలాంటి వయ్కిత్తవ్ం నాకెపుప్డూ తారసపడలేదు. సంఘటన కొతత్ది కాదు. అవి వేలూ, లక్షలోల్ జరుగుతునాన్యి.
బయటకి వచేచ్వి ఒక శాతంలో వందో శాతం. కానీ ఇలా పర్పంచం ముందు నిలుచుని, గొంతు చించుకొని, పుసత్కాలు ముదిర్ంచుకొని చెపిప్న
వాళెల్వరు? ఎపుప్డో సవ్తంతర్ం రాక ముందు జరిగిన సంఘటన. ఎందుకుని అంత శర్మ పడింది ఆవిడ?
ఇది తపప్ని సరిగా ఆవిడ ఈనాటి కనెన్పిలల్లకి తెలియాలనే వార్సింది. నేరుచ్కుని తగు జాగర్తత్లు తీసుకుంటారనే వార్సింది. తన చేదు
అనుభవం ఒక గుణపాఠంగా మలుసోత్ంది ఆవిడ. ఈవిడ పర్యతన్ం తెలుగు చరితర్లో నా ఎరుకలో ఇదివరకెనన్డూ లేదు. ఈవిడ రచనలో
నాయ్యసాథ్నాలోల్ వినబడే నింద, ఆరోపణ రెండూ లేవు. జీవితం ఉంది. నిపుప్లాటి నిజం వుంది.
మగవాడి నైజం చెపేప్ పర్యతన్ంలో నాగయయ్గారి జీవితం గురుత్కు వచిచ్ంది. ఆయన జీవిత చరితర్ బతికునన్పుప్డే ఆయన
రాసుకునాన్డు. ఎపుప్డో చదివాను. నా ఆలోచన ఏమిటంటే గొపప్ సంసాక్రి, దయామయుడు అయిన నాగయయ్ కూడా అసహాయురాలైన
ఆడదానిన్ చూసేత్ దారి తపుప్తాడు అని.
మళీళ్ ఆగాను. ఈయన గురించి ఇలా వార్యవచాచ్? మంచివాడు నాగయయ్. ఎనోన్ మంచి పనులు చేసాడు. ఈ ఒకక్టి పటుట్కుని
మీరు చెడు పర్చారం చేసుత్నాన్రనే మాట వసుత్ంది. కానీ నాగయయ్ కావలిసే మనోవికాసంతోనే ఆయన జీవిత చరితర్లో పర్కటించుకునాన్డని
నా మనసుస్ ఘోషపెడుతోంది. కానీ ఋజువేది? నాగయయ్ పోయి ఏభై ఏళుళ్ అవుతోంది. ఎవరు చెపాత్రు?
విధి చితార్లు చేసుత్ంది. మాయ చేసుత్ంది. సరిగాగ్ ఒక రెండు వారాల కిర్తం ఋజువు దొరికింది. B. K. ఈశవ్ర అనే పాతిర్కేయుడు
youtubeలో నాగయయ్ గారి గురించి చెబుతూ 'నాకీ సంఘటన ఆయన సవ్యంగా చెపాప్రు. ఆయనిన్ అడిగాను ఇది కూడా పుసత్కంలో
రాయాలా అని. దానికి నాగయయ్గారు తపప్కుండా రాయాలని, అది నిజంగా జరిగిందని.' ఈశవ్ర విజయచితర్ పతిర్కకి పనిచేసూత్ండే వారు.
రావి కొండలరావు నాగయయ్ని జీవిత చరితర్కి ఒపిప్ంచి, ఈశవ్ర ని నెలనెలా పంపిచి రికారిడ్ంగ చేసినటుల్గా కనిపిసోత్ంది.
నాగయయ్కి నాగయేయ్ సాటి.

అనసూయాదేవికి అనసూయాదేవే

సాటి.

ఇదద్రూ సమాజ హితం కోరినవారు. మనోనేతర్ం

తెరుచుకునన్వారు. ఇదద్రూ బతికుండగానే జీవిత చరితర్లు పర్కటించుకొనాన్రు. అపవాదుకి భయపడలేదు. కళాపర్పూరణ్ ఒకరు. రాజులచేత
పాదపూజలు చేయించుకునన్వాళొల్కరు.
సుదీరఘ్మైన వాళళ్ జీవితాలలో కొదిధ్ నిమిషాలకి ఇంత పార్ముఖయ్త ఇవవ్నకక్రలేదు. బాహాటంగా పుసత్కాలలోకి వార్సుకుని మరీ
చెపప్నకక్రేల్దు. ఇది సగటు ఆలోచన. కానీ నాలాటి వాడొకడు పుడతాడని, వాడి గుండెలు ముకక్లై, వాడి హృదయం కరిగి, మరిగి, ఆవిరై
యజఞ్ ధూమంలా వారు నివసిసూత్నన్ లోకాలకి పంపుతానని తెలుసునేమో.
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నాగయయ్గారు మాటకి కటుట్బడాడ్డు. మరాన్డే గుడిలో ఆ పిలల్ని పెళిల్ చేసుకుని అనన్మాటని నిలబెటుట్కుని, జీవితాంతం కాపరం
చేసాడు. ఇక అనసూయాదేవి సవ్యంగా చెపుప్కుంది. ముందే ముళల్బాటలోకి వెళిల్న జీవితానిన్ నందనవనంగా మారుచ్కునాన్ను అని.
అయితే వీళిదద్రికీ ముఖయ్మైన తేడా ఉంది. నాగయయ్ మొగవాడు. అనసూయాదేవి కలలూ కళలూ ఛిదర్మై బతుకు భారానిన్ రెండు
తకుక్వ నూరేళుల్ మోసిన ఆడది. అదీ ఎలా మోసింది అంటే, కడుపులో తిమింగలాలు దాచుకొనన్ సముదర్ంలా గంభీరంగా. నవనవోనేమ్షంగా.
ఒక నవకోమల దేవకనెన్లా సుతారంగా, సునాయాసంగా.
'గిరి'కీలు కొడుతూ, మరుగుతూనన్ కాసారంలో పడి, సంసారంలో ఘనీభవించి, పర్చండమైన పటుట్దలతో బయటపడి, ఈదుతూ,
క్షమిసూత్, కాపాడుకుంటూ అనేక వరాష్లు పర్యాణించి హఠాతుత్గా ముతయ్పు చిపప్లాగ తళుకులీనుతూ తేలింది అమెరికా వేదికల పైనా,
అంతరాజ్లంలోనూ అనసూయాదేవి.
బురదలో కమలంలా వికసించింది. పారిజాతంలా పరిమళించి, పసిఫిక మహాసముదర్తీరంలో పవవ్ళించింది. ఈమె వింజమూరి
రాణి. ఒక సనాతన భారతీయ సతరీ.
PPP

గగనానికి ఆవల
గగనానికి ఆవల కొతత్ నక్షతర్ం ఒకటి పూసింది. రంగు చిగురాకు పచచ్.
దాని అందానిన్ చూసి అరుంధతి రెండు చేతులతోనూ దగిగ్రకి తీసుకొని బుగగ్లని పేర్మగా పుణికి ఇటాల్ అంది.
మానవులిన్ జయించి వచిచ్న పిలల్వటగా. చెలీల్, నీ పేరేమిటి?
అనసూయ, అని బదులిచిచ్ంది.
కింద పచచ్టి మొకక్జొనన్ చేలు నవువ్తూ, మెడలు సారిసూత్, గాలికి రెపరెపలాడుతూ ఊగుతునైన్.
PPP
గౌరవ సమరప్ణం
వంగూరి

చిటె
ట్ న్ రాజు గారికి.

త్ కానిన్ అచుచ్
ఈ పుస

నందుకు, ఒకక్ అకష్రం మారచ్నందుకు, ఆమెని ఒపిప్ంచి

ౖ , ఖడ
ౖ నరి
త్ ంచి జయించిన అవసరాల అన
గ్ పాళిపె
ర్ యించినందుకు. ఈ భూమిపె

కిరీటంలో పొదిగినందుకు, జాతికి సమరిప్ంచినందుకు. - చండాలుడు
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